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CAMPANHA SALARIAL   

O QUE É PRIORIDADE NA CAMPANHA SALARIAL? A resposta desta 

pergunta quem responde é você! Não deixe de participar. 

 

Calendário da Copa 

 

A Copa não é desculpa para que os direitos dos professores sejam 

desrespeitados. É preciso ficar de olho nisso. 

 

 

“Fique atento: assembleia dia 08 de 

fevereiro.”  

 

 

 

FGTS: DEFENDA ESTE DIREITO 

 

Professor fique atento aos seus direitos. 

 

 

 

 

 

 

CADERNO 
ORGANIZER: 

 

Aguardem,  

em breve estaremos 

distribuindo nosso 

caderno organizer 

aos associados do 

sindicato. 

 

 

 

 

 

Em breve o caderno organizer 



 
CAMPANHA SALARIAL  

O que é prioridade na Campanha Salarial? A resposta a essa pergunta vai construir a pauta de 

reivindicações dos professores de educação básica.  A consulta será feita em todo o Estado até o dia 07/02. O resultado 

será discutido aqui no Sinpro Santos, dia 08, na assembleia que vai dar a palavra final sobre a pauta de reivindicações. 

No mesmo dia, haverá assembleias em todo o estado. As decisões serão sistematizadas e integradas numa pauta 

unificada para todo o Estado. Participar da sondagem é muito simples e não leva mais do que alguns minutos.   

Acesse http://www.campanhasalarialfepesp.com.br/ e faça a campanha salarial ficar do seu jeito!  

Ensino superior, Professores do Sesi e do Senai devem participar da assembleia no dia 08 para discutir o 

reajuste salarial de 2014.  Isso porque o acordo coletivo de 2013 foi assinado por dois anos e todas as cláusulas sociais 

estão garantidas até fevereiro de 2015. Falta agora definir o índice de reajuste que deve ser defendido na Campanha. 

No ensino superior a convenção coletiva também foi assinada por dois anos e o reajuste de 2014 já está assegurado: 

reposição da inflação e aumento real de 1% em março e, pela primeira vez, participação nos lucros de 24%, que poderá 

ser paga até outubro.  

Fonte: Fepesp 

 
 
 
 

NÃO PERCA!! ASSEMBLEIA DIA 8 DE FEVEREIRO 

 

 

 

 

 

 

http://www.campanhasalarialfepesp.com.br/


 

CALENDÁRIO ESCOLAR REQUER ATENÇÃO DOS PROFESSORES 

Início do novo período letivo, momento em que as instituições de ensino estão obrigadas a entregar o 

calendário escolar. Os professores precisam observá-lo com atenção, pois deve registrar os períodos de férias e de 

recesso, além de todas as atividades extras, tais como feiras, festas e viagens. Lembre-se: todo trabalho realizado fora 

do horário contratual (carga horária do professor) deve ser pago como hora extra, ainda que previsto no calendário.    

Algumas instituições convocam os professores para atividades complementares em horários que não foram 

acordados, inclusive fins de semana, e tentam usar o banco de horas como desculpa para não realizar o pagamento. 

Está errado e os professores devem denunciar ao Sindicato tal prática. Habitue-se, desde o início do ano, a anotar as 

atividades extras para as quais for convocado. O Caderno Organizer que será entregue pelo SINPRO SANTOS pode 

ajudar na tarefa. 

Calendário na Copa 

A Copa não é desculpa para que os direitos dos professores sejam desrespeitados. É preciso ficar de olho nisso. 

Comunicado conjunto divulgado no ano passado pela Federação dos Professores e o sindicato patronal 

apresenta proposta de calendário, mostrando que é possível manter os 30 dias férias coletivas em julho - como 

assegurado pela convenção coletiva de trabalho -, respeitar os 200 dias letivos e ainda levar em conta os dias dos jogos 

do Brasil. 

Fonte: SINPRO-SP 

FGTS: DEFENDA ESTE DIREITO 

Em 1967, o Governo Federal criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço o FGTS, uma forma de 

proteger o trabalhador no momento de uma demissão sem justa causa. A princípio, para ter direito a FGTS, o 

trabalhador tem que estar registrado em carteira (CLT). O órgão gestor do FGTS e a Caixa Econômica, onde o 

empregador deve efetuar mensalmente o depósito equivalente a 8% do 

salário do empregado. 

O professor deve ficar atento a esses depósitos. Isso pode ser 

feito através do extrato enviado pela Caixa, pelo cartão do cidadão com 

que se pode retirar o extrato em qualquer agência e solicitar junto à 

Caixa um estrato analítico ou ainda através da internet acessando o site 

da Caixa utilizando o número do PIS e criando uma senha. Um dos 

principais sintomas de que uma Instituição não anda bem 

financeiramente é a falta do depósito mensal do FGTS. O professor não 

deve entrar na conversa do patrão quando ele afirma “Quando você sair 

eu pago tudo, direto para você”. Primeiro, o não depósito de FGTS é 

crime, e você professor, não pode ser cúmplice disso. Segundo, essa 

promessa de acerto raramente é cumprida, porque a dívida junto à Caixa 

e aos professores só tende a aumentar. 

Professor, lutar por direitos não é crime, não podemos ficar à 

mercê de empresários da educação que utilizam nosso dinheiro para 

aumento de patrimônio. 

Denuncie a escola no Sindicato, pois assim podemos tomar as 

devidas medidas.  

A DIRETORIA 

 

 

Fale Conosco

Sindicato dos Professores de Santos 

Avenida Ana Costa, 145. Santos – 11060-

001 

 

3234-1071/32349892 

 

sinprosantos@sinprosantos.org 

 

http://www.sinprosantos.org.br/site/ 

 

https://www.facebook.com/sinpro.santos 

 

 

Horário de atendimento de segunda a sexta 

das 8h às 17h. 

http://www.sinprosp.org.br/arquivos/sieeesp/comconj_n3_2013.pdf
mailto:sinprosantos@sinprosantos.org
http://www.sinprosantos.org.br/site/
https://www.facebook.com/sinpro.santos

